
انتقد نواب موازنة عام 2017 وعّدوها بائ�سة ومتهالكة 
وغري واقعية يف تعاطيها مع م�ساكل املواطن الرئي�سية 
مل�سكلة  مالئمة  حلول  وتوفري  البطالة  و�سع  وخا�سة 
املوازنة  ,كما واجهت  العراق  الفقر يف  ارتفاع م�ستوى 
با�ستحقاقاتها  املطالبني  الب�رصة  ن��واب  من  تذمرا 
املوازنة  عليه  ترتكز  الذي  للنفط  االول  املنتج  لكونها 
العامة. وعدت النائبة عن جبهة االإ�سالح عواطف نعمة 
الثالثاء ما مّت متريره من املوازنة كان ح�سب “االإرادات 
ال�سيا�سية” ولي�س على وفق مبداأ "العدالة االجتماعية".

قبل  للجل�سة من  ال�سيئة  “االإدارة  ان   , بيان  وقالت يف 
قادة  وبع�س  حمودي  همام  ونائبه  الربملان  رئي�س 
 2017 موازنة  من  جعلت  الوطني  التحالف  واأع�ساء 
الكثري  اأن  بدليل  �سيا�سية,  وم�سالح  جمامالت  موازنة 
من املواد مت متريرها بت�سويت �سكلي من دون ح�ساب 
هم  االأول  واخل��ا���رص  ال��ك��روين,  بت�سويت  وال  االأي���دي 
اأبناء اجلنوب واأبناء املحافظات املنتجة 

للنفط”.

مت  ولكن  بالت�سويت  اأُ�سقطت  م��واد  “هناك  ان  وراأت 
متريرها من باب املجامالت وامل�سالح ال�سيا�سية, ومن 
ن�سبة  بتخ�سي�س  واملتعلقة  ثانيًا(   9( املادة  �سمنها 
17 باملئة من املوازنة الإقليم كرد�ستان, فهذه املادة 
وال  وا�سحة  اأغلبية  هناك  تكن  ومل  بالت�سويت  اأ�سقطت 
الت�سويت  واأعاد  اإلكروين,  لالأيدي وال ت�سويت  ح�ساب 

همام حمودي ومل حت�سل على اأغلبية اأي�سًا”.
تخ�سي�سات  ت�سمنت  “املوازنة  ان  اىل  نعمة  ونوهت 
كبرية للمناطق املحررة, بينها تطهريها من املخلفات 
خملفات  يعاين  م��ازال  اجلنوب  اأن  والعجيب  احلربية, 
جا�سم  ونهر  الزبري  ومناطق  االإيرانية,  العراقية  احلرب 
تت�سبب بني مدة واخرى  التي  والقنابل  باالألغام  مليئة 
اأحد  يد  ُبرت  ق�سرية  مدة  وقبل  االأه��ايل  اأط��راف  ببر 

املواطنني ب�سبب هذه االألغام”.
وا�سافت انه “ب�ساأن تخ�سي�سات االأيتام فهناك العديد 
يف  اآباوؤهم  ا�ست�سهد  ومعظمهم  اجلنوب  يف  االأيتام  من 
فلماذا  االإرهابي,  داع�س  تنظيم  �سد  املعركة  �ساحات 
احلال  , وكذلك  بالتخ�سي�سات؟  االأيتام  الُي�سمل هوؤالء 
و�سالح  االأنبار  �سحوات  تخ�س  التي  للمادة  بالن�سبة 
حمافظات  جميع  املادة  ت�سمل  باأن  طالبنا  فقد  الدين 

العراق ومل نلق ا�ستجابة “.
وت��اب��ع��ت  ان 

وهي  وبائ�سة,  متهالكة  عام  ب�سكل  املوازنة  “هذه 
اىل  تهدف  �سراتيجية  ذات  ولي�ست  تق�سفية  موازنة 
اأنها تفتقر اىل  والفقر, ف�ساًل عن  البطالة  الق�ساء على 

اأب�سط �رصوط العدالة االإجتماعية “.
و�سوت جمل�س النواب يف جل�سة عقدها االحد على 50 
مادة من املوازنة االحتادية لعام 2017, ورفع رئي�س 

الربملان �سليم اجلبوري تلك اجلل�سة.
ومتابعة  امل��ال��ي��ة  ال��رق��اب��ة  جلنة  ان��ت��ق��دت  ب��دوره��ا 
االثنني,  الب�رصة,  حمافظة  جمل�س  يف  التخ�سي�سات 
عن  بدال  املوازنة  قانون  على  النواب  جمل�س  ت�سويت 
املتعلقة  فقراته  لتعديل  ال��وزراء  جمل�س  اىل  ارجاعه 
بحقوق املحافظة, يف حني اعربت اللجنة عن خ�سيتها 
من جلوء جمل�س الوزراء اىل الطعن بالقانون, ما يوؤدي 

اىل تعطيل تنفيذ بع�س فقراته.
"قيام  اإن   , ال�سليطي  اأحمد  ال�سيخ  اللجنة  رئي�س  وقال 
العامة  املوازنة  قانون  م�سودة  بتعديل  النواب  جمل�س 
للعام املقبل, ومن ثم ت�سويته عليها من دون ارجاعها 
ت�سييع  هو  تعديلها  لتتوىل  االحت��ادي��ة  احلكومة  اىل 
حلقوق الب�رصة املالية", مبينًا اأن "احلكومة االحتادية 
ما  املوازنة,  بقانون  الطعن  اىل  تلجاأ  اأن  املحتمل  من 
لكثري  املحافظة  فقدان  وبالنتيجة  تعطيله,  اىل  يوؤدي 
امل�سكلة  هذه  من  حذرنا  ونحن  املالية,  حقوقها  من 
عن  النواب  جمل�س  اأع�ساء  وطالبنا  م�سبق,  ب�سكل 
الب�رصة ب�رصورة االنتباه لها".
ول�����ف�����ت 

احلايل  العام  موازنة  "قانون  اأن  اىل  النظر  ال�سليطي 
املحكمة  ت�سدر  ومل  م�سابهة,  م�سكلة  واج��ه   2016

قرارها النهائي اإال قبل اأ�سابيع قليلة". 
واأعلنت احلكومة املحلية يف الب�رصة ب�سقيها الت�رصيعي 
العام املقبل  والتنفيذي رف�سها م�سودة قانون موازنة 
املقدمة من احلكومة االحتادية ملجل�س النواب الأ�سباب 
للمحافظة   5% بتخ�سي�س  تفيد  فقرة  وجود  اأبرزها 
من قيمة كل برميل نفط تنتجه اأو ت�سدره, يف حني اأن 
املحافظات  قانون  باعتماد  تطالب  املحلية  احلكومة 
للتخ�سي�س  كاأ�سا�س  املعدل   2008 ل�سنة   21 رقم 
خم�سة  للنفط  املنتجة  املحافظات  يعطي  فهو  املايل, 
املحافظات  مي��ن��ح  ك��م��ا  ب��رم��ي��ل,  ك��ل  ع��ن  دوالرات 
لكرثة  ونتيجة  احلدودية,  املنافذ  من  اإيراداتها  ن�سف 
م�سودة  بتعديل  ال��ن��واب  جمل�س  ق��ام  االع��را���س��ات 
اأن  يذكر  موادها.  معظم  على  �سوت  ثم  ومن  القانون, 
يف  النفط  �سناعة  مركز  تعد  التي  الب�رصة  حمافظة 
العراق تعاين منذ العام املا�سي اأزمة مالية حادة وغري 
م�سبوقة منذ عام 2003, وب�سببها اأ�سبحت العديد من 
بواجباتها,  القيام  عن  عاجزة  �سبه  احلكومية  الدوائر 
اجنازها,  قبل  اخلدمية  امل�ساريع  ع�رصات  توقفت  كما 
منها م�ساريع بناء مدار�س وم�ست�سفيات وت�سييد ج�سور 
واإن�ساء �سبكات للمجاري, وقد طالبت احلكومة املحلية 
ب�رصف  االحت��ادي��ة  احلكومة  ع��دي��دة  منا�سبات  يف 
املا�سية,  الثالثة  االأع��وام  عن  املحافظة  م�ستحقات 
االأزمة  ب�سبب  قليل  على جزء  اإال  منها  حيث مل حت�سل 

املالية الناجمة عن انخفا�س اأ�سعار النفط.

مطالبات بتفعيل االنتاج الوطني في 
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اقتصاديات العراق
تذمر وخالفات بشأن تمريرها

نواب: موازنة 2017 "متهالكة" وال تعالج البطالة والفقر
بغداد- خاص

التداعيات السياسية وانعكاساتها 

على المشهد االقتصادي األوروبي

توديع العام 2016 على وقع ارتفاع 

يصل إلى 60 دوالرا لبرميل النفط
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توصية بإعادة أكثر من مليار ونصف 
المليار دينار الى خزينة الدولة

اأك��د م���رصف الرافدي��ن ي��وم االثن��ني التزام��ه مبواعيد ���رصف رواتب 
املتقاعدين “املدين والع�س��كري” وفقا لالآليات وال�س��ياقات امل�رصفية 
املتبع��ة. وقال املكت��ب االإعالمي للم�رصف يف بيان انه ومبجرد ت�س��لم 
ك�س��وفات الرواتب من هياأة التقاعد مع ال�س��ك املغطي لها �رصط توافر 

الر�سيد يتم حينها رفع الرواتب الكرونيا و�رصفها.
واأ�س��اف البي��ان اأن عم��ل امل�رصف ينح���رص برفع املبالغ املر�س��لة له 
حال و�س��ول ال�سكوك من هياأة التقاعد وبالتايل يتم دفع الرواتب فورا 

للمتقاعدين.

حقق��ت ال�رصك��ة العام��ة ملوان��ئ العراق ن�س��ب اجن��از عالي��ة يف تنفيذ 
امل�ساريع اال�ستثمارية لهياأة القر�س الياباين.

وذكر بيان الإعالم وزارة النقل االثنني, ان ال�رصكة العامة ملوانئ العراق 
حققت ن�سب اجناز عالية يف تنفيذ امل�ساريع اال�ستثمارية لهياأة القر�س 
الياباين, حيث و�س��لت االرباح اىل م�س��تويات عالية جداً يف العديد من 
امل�س��اريع اال�س��تثمارية؛ العادة تاأهيل قطاع املوانئ العراقية املرحلة 
الثاني��ة, وان�س��اء احوا���س النفا�س وهي االعمال االر�س��ية للر�س��يف 

اخلدمي و�ساحة وقوف ال�ساحنات وتن�سيب معدات ال�سفن.
وا�س��اف كم��ا �س��اهمت يف تاأهي��ل اعم��ال خدم��ات الكهرب��اء وامل��اء 
واملج��اري يف مين��اء خ��ور الزب��ري التج��اري وم���رصوع بن��اء املعدات 
االر�سية والبحرية واعمال الر�سيف النفطي والر�سيف اخلدمي واأعمال 
امل�س��اعدات البحرية. واو�س��ح ان ن�س��بة االجناز للمخطط الراكمي منذ 
بدء امل�رصوع بلغت ن�س��بة 7, 24 ون�س��بة االجن��از الفعلي الراكمي منذ 
ب��دء امل�رصوع ن�س��بة 4,23. وا�س��ار اىل انه مت عالن املناق�س��ات كافة 
جلمي��ع امل�س��اريع يف ال�س��حف الر�س��مية وموق��ع وزارة النق��ل وموقع 
�رصك��ة املوانئ عن طريق العالقات العام��ة واالعالم يف ال�رصكة, مبينا 
ان هذه املناق�س��ات خا�س��ة باالعمال االر�سية للر�سيف اخلدمي, وقد 
دع��ت ال�رصكات واملقاولني كافة والتي تنطبق عليهم ال�رصوط املطلوبة 
اىل الدخول يف املناق�س��ة. واعلن البيان ح�س��ول املوانئ العراقية على 
موافق��ة الوكال��ة اليابانية للتع��اون الدويل جايكا على نتائج الدرا�س��ة 
والتحلي��ل التي اجرتها املوانئ ومن ثم اأعلنت املناق�س��ات للم�س��اريع 

ليتم بعد ذلك التعاقد مع �رصكات ر�سينة لتنفيذ امل�ساريع.

اأعلن البنك املركزي العراقي جتميد اأموال هاين عبد اللطيف طلفاح التكريتي 
الذي كان ي�س��غل من�س��با امنيا رفيعا اإبان فرة حكم النظام ال�سابق بقيادة 
�س��دام ح�س��ني. وتوارى التكريتي عن االأنظار بعد اإ�سقاط النظام ال�سابق يف 
حرب قادتها الواليات املتحدة. واعدت وا�س��نطن قائمة ت�س��م 55 من رموز 
النظام ال�سابق ب�سمنها التكريتي يف بطاقات ت�سبه لعبة الورق. وقال البنك 
يف بيان له اإنه ا�س��در قرارا يق�سي بتجميد االأ�س��ول املالية للتكريتي الذي 
كان يتوىل من�س��ب م�س��وؤول االأمن يف جهاز االأمن اخلا�س. ومل يذكر البيان 
اي تفا�س��يل ب�ساأن حجم اموال التكريتي او ثروته. والتكريتي م�سمول بقرار 
جمل���س االأم��ن املرق��م 1483 اخلا���س بتجميد االأم��وال واالأ�س��ول املالية 

ملعاوين �سدام الذي حكم العراق الأكرث من ثالثة عقود.

اأو�س��ى مكت��ب املفت�س الع��ام ل��وزارة الداخلية باإع��ادة اأكرث م��ن مليار 
ون�سف املليار دينار عراقي اىل خزينة الدولة.

وذكر تقرير مديرية التدقيق والرقابة املالية التابعة ملكتب املفت�س العام 
ل��وزارة الداخلية اأن مالكاته متكنت خالل �س��هر ت�رصين الثاين من اإعادة 
)39,165,519( ديناراً واأو�س��ت باإعادة )1,681,246,050( ديناراً 
اىل خزين��ة الدول��ة ومنع��ت من اله��در مبلغ��ًا مق��داره )20,640,000( 
ديناراً, كما اأنها متكنت من تدقيق 30 م�س��ودة عقد خالل ال�س��هر نف�س��ه, 
وبين��ت راأيه��ا  ب� 65 جمل�س��ًا حتقيقي��ًا. واأ�س��ار التقري��ر اإىل اأن املديرية 
ا�س��تطاعت خالل ال�س��هر من متابع��ة 113 تقري��راً وارداً اإليها من ديوان 
الرقاب��ة املالية , واأنها ا�س��تطاعت ويف جمال التدقيق والرقابة الداخلية 

من تدقيق 217 معاملة وجدت فيها 6 حاالت تقاطع وظيفي.
واأ�س��ار التقري��ر اىل اأن املديرية متكنت خالل ال�س��هر من بي��ان راأيها يف 
60 ق�سية معرو�سة اأمامها من مديرية تفتي�س بغداد و 35 ق�سية اأخرى 
من مديرية تفتي�س املحافظات, واأنها تابعت تنفيذ 13 عقداً �سمن خطة 

الوزارة اال�ستثمارية و32 عقداً اآخر �سمن خطتها الت�سغيلية.

تلقيه��ا  ع��ن  االثن��ني  كي�س��تون,  جل��ف  �رصك��ة  ك�س��فت 
مدفوع��ات بقيم��ة 15 ملي��ون دوالر م��ن حكوم��ة اإقليم 
كرد�س��تان الع��راق مقاب��ل مبيع��ات النف��ط املخ�س���س 

للت�سدير من حقل �سيخان عن �سهر اأيلول 2016.
 وا�س��افت ال�رصكة اأن��ه عقب تلقي ه��ذه املدفوعات فاإن 

ال�سيولة النقدية لديها بلغت 104.5 مليون دوالر.
 م��ن ناحي��ة اأخ��رى قال��ت �رصك��ة دي.اإن.اأو اإنه��ا تلق��ت 
مدفوع��ات بقيم��ة 36.20 ملي��ون دوالر م��ن حكوم��ة 
كرد�س��تان مقاب��ل ت�س��ليمات النف��ط اخل��ام املخ�س�س��ة 

الأ�سواق الت�سدير من حقل طاوكي عن �سهر اأيلول.

 وتابع��ت ال�رصكة اأنه �س��يجري تق�س��يم ه��ذه املدفوعات 
بينه��ا وب��ني �رصيكته��ا جيني��ل اإنرج��ي بالت�س��اوي واأن 
مقاب��ل  دوالر  ملي��ون   30.36 ت�س��منت  املدفوع��ات 
لتغطي��ة  دوالر  ملي��ون  و5.84  اأيل��ول  �س��هر  �س��حنات 

امل�ستحقات القائمة عن الت�سليمات ال�سابقة.
 وا�س��ارت ال�رصك��ة اىل اإن" اإنتاج حق��ل طاوكي يف اأيلول 
بل��غ يف املتو�س��ط 112.897 األ��ف برمي��ل يوميا بينها 
112.282 األ��ف برمي��ل يومي��ا ج��رى ت�س��ديرها عرب 

تركيا".
 و�سوت جمل�س النواب يف جل�سة عقدها م�ساء االحد على 
50 م��ادة م��ن املوازنة االحتادية لع��ام 2017, ورفع 

رئي�س الربملان �سليم اجلبوري تلك اجلل�سة. 

 وكان ابرز ما �سوت عليه املجل�س من مواد وفقرات هي 
اإع��ادة املف�س��ولني واملتغيبني واملطرودين ومف�س��وخي 
العقود من قوى االمن الداخلي والع�س��كريني اىل اخلدمة, 
واي��رادات املوازن��ة للع��ام املقب��ل الت��ي ُق��درت ب��� 79 
ترليون��ا, و11 مليارا, و421 مليون دينار عراقي, بينما 
احت�سبت االيرادات املتحققة من ت�سدير النفط اخلام على 
ا�س��ا�س معدل �س��عر مق��داره 42 دورالراً امريكي��ًا, وعلى 
النفق��ات احلكومية البالغة 100 ترلي��ون و671 مليون 
دين��ار, وكذل��ك العجز امل��ايل البالغ 21 ترلي��ون دينار, 
واحت�س��اب اإيرادات اإقليم كرد�س��تان, واأي�سا ح�ستها من 
املوازن��ة البالغ��ة %17, وعل��ى اإيق��اف التعيينات على 
امل��الك الدائ��م وبا�س��لوب العقود يف دوائ��ر الدولة كافة, 

ويف الرئا�س��ات الثالث.  و�س��وت املجل�س اأي�س��ا �س��من 
املوازنة على مقرح نقل اأ�سحاب ال�سهادات من منت�سبي 
وزارة الداخلي��ة اىل ال��وزارات االأخ��رى للراغب��ني منه��م, 
والذي �س��من يف املوازنة االحتادية لعام 2017, وعلى 
ا�ستقطاع ن�سبة ٣,٨ من رواتب موظفي الدولة ب�سكل عام 
لتغطية نفقات احل�س��د ال�سعبي والنازحني والزام حكومة 
اإقليم كرد�س��تان با�س��تقطاع الن�س��بة نف�س��ها من موظفي 
اإقليم كورد�س��تان, والت�س��ويت بالرف�س على منح اإجازة 
خم���س �س��نوات ملوظف��ي الدول��ة للراغبني بها, و�س��وت 
على الزام الوزارات واملحافظات واجلهات غري املرتبطة 
ب��وزارة ب���رصاء احتياجاتها م��ن منتوجات ال��وزارات او 

املنتج املحلي. 

 

اكدت النائبة عن حمافظة نينوى جميلة العبيدي, االثنني, 
ان فوائ��د موازن��ات املحافظة لل�س��نوات الثالث املا�س��ية 
�سيتم اطالقها بغية اعمار البنى التحتية املدمرة فيها, يف 
حني ا�س��ارت اىل ان تخ�سي�س��ات اعمار املناطق املحررة 
والنازحني "غري كافية" واعتمدت بالدرجة اال�س��ا�س على 

القطوعات من رواتب املوظفني.

وقال��ت العبي��دي اإن "حمافظ��ة نينوى ومنذ 3 �س��نوات مل 
حت�س��ل على موازنتها بعد اجتياح تنظيم داع�س االرهابي 
له��ا", مبينة ان "تلك املبالغ مت ايداعها يف البنك املركزي 
العراقي حيث مت االتفاق على منح البنك فوائد تلك املبالغ 

لدعم ا�سايف ملوازنة املحافظة بغية اعمارها".
وا�س��افت العبي��دي, ان "تلك املبالغ املوج��ودة حاليا يف 
البنك املرك��زي تبلغ 180 مليار دين��ار", الفتة النظر اىل 
انه "مل يتم و�س��ع اآلي��ة ثابتة لطريقة ���رصف تلك املبالغ 

لكنن��ا ناأم��ل ان يت��م اطالقها بوقت ق�س��ري لالف��ادة منها 
باعمار ما مت تدمريه من بنى حتتية فيها".

وتابع��ت العبيدي ان "التخ�سي�س��ات للمناطق املحررة او 
النازحني ب�س��كل عام هي غري كافية واعتمدت اغلبها على 
اال�ستقطاعات من رواتب املوظفني واملتقاعدين او انتظار 
امل�س��اعدات الدولي��ة", موؤك��دة "���رصورة اي��الء احلكوم��ة 
اهتمام��ا اكرب به��ذه املحافظات لرفع ولو جزء ب�س��يط من 

الظلم الذي تعر�ست له طيلة ال�سنوات ال�سابقة".

شركات نفطية تتلقى 
مدفوعات بقيمة 51.2 مليون دوالر من كردستان

نائبة: فوائد موازنات نينوى للسنوات الماضية سيتم اطالقها لالعمار

مصرف الرافدين يكشف عن أسباب 
تأخير صرف رواتب المتقاعدين

الموانئ العراقية : نسب انجاز عالية في 
تنفيذ المشاريع االستثمارية

تجميد أموال مطلوب كبير على 
"قائمة الـ55"الخاصة بالنظام السابق

اسعار العمالت 
االجنبية بالدينار
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